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INFORMATIE

WIJKVERENIGING
€ 12,50
€ 7,50

Lidmaatschap:

kalenderjaar 2018
65+

Bank:

ING NL27 INGB 0003770409
RABO NL16 RABO 0159794463
ten name van penningmeester
wijkvereniging Den Akert

Wijkgebouw:

Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
Telefoon: 2860001

VAN DE REDACTIE
Uiterste inleverdatum kopij:
20 maart 2018
Inleveren kopij: het wijkgebouw, Eikelaar 2a of via
info@denakert.nl
Graag op tijd inleveren!
Bezorgklachten? Even bellen! Tel: 286 00 01
Website wijkvereniging: www.onsplatform.tv/denakert
Website turnen: www.gvdenakert.nl
e-mail: info@denakert.nl
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INFORMATIE

WIJKVERENIGING
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Rien Peeters
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Martin Jans
’t is er gezellig
Margaret,Jan Donders
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Henca van Haandel
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Yvonne Heusschen
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Rikken 2018
Zaterdag 10 maart
Zaterdag 7 april
Zaterdag 5 mei
Zaterdag 9 juni
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse,
meld u dan aan bij Martin Jans,
telefoon 040-2857217.
************
Hallo allemaal,
Aankomende juni wil ik graag met jullie hutten gaan
bouwen op de parkeerplaats naast het wijkgebouw.
Lijkt jou dit leuk om te doen, ga dan alvast vriendjes en
vriendinnetjes verzamelen, zodat je met een groepje mee
kunt doen. Bij ieder groepje moet ook een volwassenen
aanwezig zijn.
In het volgende wijkblad komt
meer informatie te staan over het
huttenbouwen, hoe je je kunt
aanmelden en de precieze datum
en tijd.
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WIJKVERENIGING DEN AKERT
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de
Ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

donderdag 29 maart 2018
20.15 uur
wijkgebouw ‘Den Akert’
Eikelaar 2a Geldrop

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring verslag ledenvergadering van 30 maart
2017.
3. Aanpassing huishoudelijk reglement
4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
5. Bestuursverkiezing
Voorzitter
P. van Zon
Voorzitter Publiciteit M. Gijsen
Bestuurslid
M. Jans

herkiesbaar
aftredend en niet herkiesbaar
herkiesbaar

6. Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
7. Rondvraag en sluiting
Informatieblad “Den Akert”
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Vrijdag 9 en 23 maart 2018
kan het weekend beginnen bij
‘t Is er gezellig’
Je kunt er darten,

genieten van een drankje aan de bar
met ‘unne goeie buurt’

en muziek van de jaren 60 tot heden.

Nog niet geweest? Een goede reden om te komen!
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Wist u dat er iedere 1ste en 3de woensdag van de maand
kienen is bij wijkvereniging Den Akert?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Aanvang kienen 20.00 uur.
We hebben veel prijzen, waaronder ook geldprijzen.
De jackpot kan wel oplopen tot 100 euro!!
Misschien is het iets voor u.
Kom gewoon een keer kienen.
************

“Bewegen is gezond!!”
Speciaal voor ouderen is er op de donderdagochtend een
gymnastiekles van 9.15-10.00 en van 10.15-11.00 uur in
wijkgebouw Den Akert om fit en actief te blijven!
Bent u 65+ en wilt u ook graag fit en lenig blijven?
Kom dan vrijblijvend een les meedoen.
Informatieblad “Den Akert”
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Jongens en meisjes kom allemaal naar de filmavond op:

zaterdag 17 maart
De film is voor alle leeftijden en wordt gedraaid van
18.30 - 20.30 uur.
De entree is 1,00 voor leden (vergeet niet je lidmaatschapskaart 2018)
Niet leden betalen € 2,00
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Paaseieren zoeken
Dit jaar komt de paashaas weer langs bij wijkvereniging
Den Akert op zondag 25 maart. Vorig jaar had hij het zo
naar zijn zin, dat hij graag terug wil komen.
Ook dit jaar wil de paashaas paaseieren gaan verstoppen,
maar dan moet hij wel weten hoeveel eitjes hij moet
verstoppen.
Dus wil jij (weer) paaseieren komen zoeken, samen met
vriendjes en vriendinnetjes of misschien met papa of
mama, stuur mij dan een berichtje voor 18 maart.
Ik kan dan aan de paashaas vertellen dat jij komt!
Waar:

Wijkvereniging Den Akert
Eikelaar 2a in Geldrop
Wanneer: 25 maart van 10 uur tot 12 uur
Leeftijd: Tot en met 10 jaar
Kosten:
€1.50 pp
Aanmelden via: info@denakert.nl
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MINI PENTATLON KOPPELTOERNOOI
BILJARTEN
7-8 april 2018
Het toernooi vindt plaats in wijkgebouw “Den Akert”
gelegen aan de Eikelaar 2a te Geldrop.
De speeldata zijn in het weekend van 7 en 8 april.
Inschrijven is mogelijk tot 31 maart bij wijkgebouw “Den
Akert”.
Het inschrijfgeld te voldoen voor aanvang van de eerste
partij. Kosten per team € 8,00.
…………………………………………………………………………………………………….……...

Inschrijfformulier Koppeltoernooi Biljarten
Naam speler 1: ………………………………………..…
Naam speler 2: …………………….……………………
Adres: ……………………………………..……………
Tel:

………………….………………………………..
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Marcienne.
Dinsdag 17 april gaan we naar Marcienne.
Voor nieuwkomers: Marcienne is een breifabriek waar
mooie truien, vesten, topjes enz. worden gemaakt. Er
worden ook broeken, sjaals en sieraden verkocht.
We vertrekken 17 april om 9.15 uur met de bus bij het
wijkgebouw en worden rond 10.30 uur verwacht in
Kirchhoven, Duitsland.
Na ontvangst krijgen we koffie/thee met een belegd
broodje. Aansluitend is er een modeshow: een presentatie
van de lentecollectie.
Als presentje krijgt iedereen een gratis lot.
Na de show kan er vrijblijvend gewinkeld worden; je kunt
je ook laten adviseren door de mannequins.
Om ongeveer 14.30 uur zijn we weer thuis.
Dit hele programma is gratis, voor de bus betaal je € 7,00.
Opgeven en betalen kan in het wijkgebouw op maandag- en
donderdagmiddag en op woensdagmorgen.
Wacht niet te lang, want vol is vol.
Seniorencommissie.
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Het Akertse
Bierpongtoernooi
staat weer
gepland!

LET OP!
De datum voor het bierpongtoernooi is verzet naar
zaterdag 21 april vanaf 18.30 uur.
De inschrijfavond zal plaats vinden op 27 maart 19.30 uur
in ons wijkgebouw.
De kosten worden nog bekend gemaakt.
Houd daarom het wijkblad, maar ook onze website en
Facebook-pagina in de gaten voor een update.
Zet de datum vast in je agenda en begin vast met de
training!
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De volgende pubquiz staat gepland!
Deze zal het plaatsvinden op vrijdagavond 25 mei.
We zullen er weer een gezellige avond van maken.
De deuren van Den Akert gaan om 19.30 uur open en dan
starten we tegen 20.30 uur.
Je kunt je op de avond zelf met een groepje inschrijven.
Minimaal 2 en maximaal 6 personen.
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Carnaval 2018, een beetje anders
Dit jaar duurde de Carnaval voor Den Akert niet vijf, maar
vier dagen. Op de vrijdag bleven de deuren dicht.
Het begon dus allemaal pas op de zaterdag nadat de
Geldropse optocht voorbij was getrokken. Voor het eerst
sinds mensenheugenis zonder deelnemende groep van Den
Akert. En dat was ook te merken, want de optocht was wat
korter dan vorig jaar.
Na de optocht stroomde het wijkgebouw lekker vol en werd
het een gezellige middag. Omdat ook Den Akert bezoek
had gehad van het griepvirus en de huis-DJ had gegrepen
moest er voor de muziek wat geïmproviseerd worden. Dat
verliep gelukkig prima.
Helaas waren veel mensen alweer naar huis toen het tijd
was voor het aftreden van de prinsen van 2017 Tijl en
Merijn. Maar onder begeleiding van hun lijflied ‘Springen
nondeju’ werd het toch nog een klein feestje.
Zoals gebruikelijk was er maandagmiddag weer alle ruimte
voor de kinderen. Terwijl de ouders in de zaal van hun
pilsje genoten konden de kinderen hun lol op op de
springkussens. En het feest is natuurlijk niet compleet
zonder snoepzak of suikerspin. Die waren dan ook niet aan
te slepen. De grappige clown met zijn ballonnen had geen
moment rust en knutselde elk gewenst dierfiguur
tevoorschijn. Het werd een geslaagde en goedbezochte
middag.
Informatieblad “Den Akert”
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De laatste dag werd afgetrapt met een goed verzorgde
brunch. Om 12.00 uur konden de liefhebbers aanschuiven
aan het buffet. Tijdens de brunch werd de zaal verrast door
het aanzoek van Marinus Josephus Maria van Riel aan
Gustina Cornelia Bertha van krek over de grens. Het onecht
huwelijk werd later in de middag door de grieperige
pastoor ingezegend waarna nog een gezellige middag
volgde.
Patrick van Zon
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BOERENBRULLUFT EEN GROOT FEEST.
Dinsdag 13 februari werd eindelijk bekend wie dit jaar ons
boeren-bruidspaar zou zijn.
Tijdens de rijkelijk voorziene koffietafel waarmee deze
bruiloft traditioneel wordt ingezet vroeg bruidegom
Marinus op originele wijze Gustina tot bruid.

Daarna was het tijd om het bruidspaar van 2017 (Willem en
Francien) op te gaan hangen; aan de wall of fame van Den
Akert.
Informatieblad “Den Akert”
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Nadat de magen gevuld waren was het de beurt aan de
lokale pastoor om het aanstaande echtpaar in de onecht te
verbinden. Dat ging, zoals we gewend zijn, met de nodige
humor, spot en toespelingen gepaard.
Wil je alles nog eens terugzien of voor het eerst bekijken,
ga dan naar YouTube en geef als zoekopdracht:
2018 BB Martinus en Gusta in de onecht verbonden.
Ongeveer een halfuur onvervalste carnavalsleut wordt dan
uw deel.
Na een drukbezochte receptie werden de aanwezigen nog
verrast door een spetterend optreden van Matje du
Pantallon. De meegebrachte worsten, kazen en nog veel
meer werden op schaaltjes op tafel gezet. De traditionele
petazzi met skrewsaus werd met veel smaak verorberd.
Bijzonder was het gebaar van de aanhang van de bruid
Gustina uit Belgie die zorgden voor een zelfgemaakt toetje:
rijstepap en vlaai voor iedereen.
De weldoeners die zorgden voor gratis drank(jes) deden de
stemming alleen maar stijgen.
Noteer vast in je agenda voor volgend jaar met de Carnaval
dinsdagmiddag “op naar Den Akert voor weer een
Boerenbruiloft”.
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Yvonne bedankt
Zoals gezegd deed Den Akert dit jaar niet mee aan de
optocht. Na een geschiedenis die ongeveer 20 jaar geleden
begon heeft Yvonne Heusschen, het creatieve brein en de
kartrekker van de optochtdeelname, besloten ermee te
stoppen.
Begonnen met de kinderen van de jeugdhobby (als koeien)
groeide de groep uit tot zo’n 40 mannen, vrouwen en
kinderen. De laatste jaren daalde het aantal deelnemers
gestaag, wat Yvonne ertoe heeft doen besluiten te stoppen.
Twintig jaar bouwen en naaien; en niet onverdienstelijk.
Met een groot aantal creaties en wagens werd de eerste
prijs opgehaald, zowel in Geldrop als in Nuenen (de laatste
tien jaar). De voorbereidingen begonnen al vroeg in de
winter, waardoor bij het bouwen (in het oude Twekagebouw, bij de familie Bierings op ‘t Hout of in de
werkplaats van Kwikfit aan de Nieuwendijk) veel kou werd
geleden. Het naaiatelier werd altijd lekker comfortabel
ingericht in het wijkgebouw.
De eerste grote prijs werd binnengehaald met de Stier.
Jaartallen zijn moeilijk te achterhalen, maar het moet
ergens halverwege het eerste decennium van deze eeuw
zijn geweest. Later volgden nog een trits prachtige creaties,
o.a. Luchtballonnen, De Heksenketel, Bob de Bouwer,
Duizend en één nacht, het Circus, André Rieu, ‘We gaan
naar de taptoe’ en vorig jaar ‘De zotte zoete’. Een passend
Informatieblad “Den Akert”
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thema was in het jaar dat de vereniging 25 jaar bestond;
“We hebben zilver en gaan voor goud”.
De ‘Skihut’ symboliseert dat het niet altijd een succes
werd. Veel mechanische pech onderweg en twee kerels die
ziek werden van de dieseldampen uit de generator.
Van alle twintig jaren zijn ongetwijfeld veel waardevolle
herinneringen bewaard gebleven bij de deelnemers, zeker
bij de kinderen, die inmiddels allemaal volwassen zijn.
Yvonne, je creativiteit lijkt onbeperkt en het enthousiasme
waarmee je elk jaar opnieuw aan de grote klus begon, was
bewonderenswaardig. Samen met de bouwers en naaisters
heb je wijkvereniging Den Akert jarenlang zowel in
Geldrop als Nuenen in het zonnetje gezet. Bedankt
daarvoor!!
Namens het bestuur van wijkvereniging Den Akert

************
NIEUW

NIEUW

NIEUW

FITGYM
voor dames en heren
Maandag 8.30-9.30 uur in gymzaal Den Akert
Info 06-48052303
Informatieblad “Den Akert”
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Biljarten Ons Thuis
Biljarten Ons Thuis richt zich speciaal op de wat oudere
biljarter die graag overdag biljart.
We hebben elke werkdag van 9.30-12.00 en van 13.00-17.00
uur de beschikking over twee uitstekende biljarts.
Maandag- en woensdagmiddag zijn gereserveerd voor de
competitie.
Wilt u graag weer eens biljarten, kom dan gerust eens binnen
lopen op een maandag- of woensdagmiddag voor nadere
informatie en uitleg.

Heeft u interesse om mee te doen?
Dit kan door te bellen met nummer 06- 47 30 66 56 of ons
te bezoeken op één van onze speeldagen in het
wijkgebouw.
Kunt u meteen de sfeer proeven en natuurlijk de koffie.
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Agenda
5
7
8
9
10
12
15
17
19
21
22
23
25
26
27
29
29

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
koersbal
koersbal
filmavond
koersbal
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
paaseieren zoeken
koersbal
inschrijven bierpong
koersbal
Algemene ledenvergadering

4
5
6
7
7-8
9
12

april
april
april
april
april
april
april

oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
pentatlon toernooi
koersbal
koersbal
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossing.
De winnaar van de puzzel is:

Jayden de Groot
De winnaar van de kleurplaat is:

Jayden de Groot
Proficiat!
Doe ook mee en maak kans op een leuke prijs.
Je kunt de kleurplaat en/of puzzel inleveren
voor 20 maart bij: Wijkgebouw, Eikelaar 2a.
Prijsjes kun je afhalen op woensdagmiddag van 14.00
tot 16.30 uur.
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Hersenbreker
De winnaar van de vorige puzzel is:

A. Vervest
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 maart
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Zilver voor Elise, brons voor Mila van Den Akert
Op zaterdag 3 februari werden de regiowedstrijden in
Boxmeer georganiseerd voor D1 en Divisie 4. Den Akert
nam met 14 turnsters deel en zij namen 2 medailles en 13
startbewijzen voor de regiofinale mee terug naar Geldrop.
Mila Adelaars, pupil 2 D1 behaalde een bronzen
medaille en Elise Theunissen, jeugd 2 divisie 4,
wist het zilver te veroveren.
Dit betekent voor Mila en Elise dat zij
zich plaatsten voor de regiofinale, die
op 24 maart in Valkenswaard
gehouden wordt. Ook naar de
regiofinale mogen de instappers Lynn
Trefflich, Guusje Sterk, Elyse Verhagen en Naledi van
Laarhoven. Bij de pupillen 1 hebben Lotte Meuwese,
Janneke de Rooij, Elise van Vlokhoven en Roma Köllner
zich geplaatst. Mila Adelaars, Erin Kater (pupil 2 D1),
Lynn Beernink en Peronne Hopstaken (senior divisie 4)
plaatsten zich ook voor de regiofinale.
Tijdens deze voorwedstrijden wisten de dames van Den
Akert ook nog 13 toestelfinales te behalen. De
toestelfinales zijn op 7 april in Eindhoven.
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Goud voor Stein en Sjoerd
Op zondag 4 februari behaalde de turners van Den Akert
een goed resultaat bij de voorwedstrijd voor verplichte en
keuze oefenstof in Goirle.
Sjoerd Smets (junior 2) behaalde goud en ook Stein Thus
(senior) wist het goud in te wacht te slepen. Ruben Kater
(jeugd) behaalde een 10de plaats en Mike de Leijer (pupil)
behaalde een 18de plaats.
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Zilver en brons voor den Akert
Tijdens de 2de kwalificatiewedstrijd van de KNGU op 24
februari in Valkenswaard kwamen de dames van Den Akert
uit in de categorie junior en senior.
Vera de Haas (senior divisie 3) behaalde
het zilver door een goede, stabiele
wedstrijd te turnen. Ook senior turnsters
Vera van de Kerkhof, Tatum van Gils,
Nina Donders, Desi Klein Holte en de
junior turnsters Britt Coenen, Puck Baams
en Nienke van Dijck kwamen deze dag in
actie. Voor alle turnsters was het de
tweede kwalificatiewedstrijd voor plaatsing voor de halve
finale NK. Britt Coenen en Vera de Haas hebben zich voor
die halve finale geplaatst.
Op zondag 25 februari was het aan de jongens
van Den Akert om hun plaatsingswedstrijd te
turnen in Budel. In de eerste wedstrijd pakte
Jonas Kater het brons bij de categorie instap.
De instappers Lars van der Horst, Ruben
Gähler en Mart van der Linden turnden hun
eerste officiële wedstrijd. Tijdens de derde
wedstrijd was het aan de pupillen Mike de Leijer, Tico
Bergman en Teun Heutz om een goede wedstrijd neer te
zetten voor plaatsing voor de landelijke wedstrijden.
Informatieblad “Den Akert”
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BODYGYM
Diverse malen in de week worden er lessen bodygym
gegeven voor dames vanaf 18 jaar. Tijdens deze lessen
wordt er op muziek gewerkt aan de conditie en spierkracht.
We beginnen de les met een algemene warming-up om
blessures te voorkomen. Daarna werken we aan de conditie en
vetverbranding met box, low en high impact aerobics. In het tweede
gedeelte van de les zijn de buikspieren aan de beurt en pakken we tevens
versterkende oefeningen voor een bepaalde spiergroep. Natuurlijk
eindigen we met een ontspannende cooling-down.
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende proefles op één van
onderstaande tijdstippen.
*
*
*
*
*

maandag
maandag
maandag
woensdag
donderdag

08.30-09.30 uur
09.30-10.30 uur
19.30-20.30 uur
19.30-20.30 uur
19.30-20.30 uur

nieuw fitgym dames & heren!

FITGYM voor HEREN
Speciaal voor heren die hun conditie willen verbeteren is er op
woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur fitgym. Vanaf januari ook
op maandag ochtend fitgym voor dames & heren 8.30-9.30 uur.
Tijdens deze les staan de conditie, het soepel houden
van alle spieren en krachttraining centraal. Aangezien
de oefeningen per individu kunnen worden
geïntensiveerd zijn de lessen ook prima geschikt voor
mannen die langere tijd niet gesport hebben. Het
sporten in groepsverband maakt bovendien de drempel
om te komen lager, waardoor u ook echt aan uw
conditie blijft werken.
Ook zin? Kom gerust voor een proefles!
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PEUTER - KLEUTER GYMNASTIEK
Elke woensdag van 16.00-17.00 uur
Tijdens de les doen de kinderen veel bewegingservaring
op. Er wordt op gelet dat alle aspecten van de motorische
ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan
waarbij de grondvormen van bewegen aan bod komen
zoals springen, zwaaien, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en
vangen. In verschillende aanbiedingsvormen leren kleuters zo hun
evenwicht bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid.
Daarnaast is gymnastiek belangrijk, omdat kinderen hun energie erin
kwijt kunnen.
Een aanrader voor Uw zoon of dochter.
Leeftijd vanaf 2 ½ t/m 5 jaar.

TURNEN
Heb jij altijd al een koprol, radslag of salto willen leren?
Kom dan turnen bij Den Akert!
Op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag worden er turnlessen
gegeven voor jongens en meisjes vanaf 4,5 jaar. Tijdens deze lessen
wordt de basis voor het turnen gelegd, door te werken op diverse
toestellen. Alle groepen zijn ingedeeld op leeftijd om de binding binnen
de groep zoveel mogelijk te bevorderen. Iedere turnles begint met een
warming-up, afhankelijk van de leeftijd van de turn(st)ers bestaat deze
bijvoorbeeld uit een spel, bewegen op muziek of een algemene
warming-up. Daarna gaan we veelal in groepjes aan de slag op diverse
toestellen. Naarmate de kinderen ouder worden, komen de echte
turnonderdelen steeds meer centraal te staan. Uiteraard sporten de
kinderen altijd onder begeleiding van KNGU-gediplomeerde leiding en
assistenten.
Wil je een proefles neem dan contact op met Marianne 2851678 of
06-48052303 of kijk op de website: www.gvdenakert.nl
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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
GYMZAAL
Maandag 08.30-09.30 uur
09.30-10.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
Dinsdag
16.30-18.30 uur
18.30-21.00 uur
Woensdag 16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
17.00-19.00 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Donderdag 15.30-16.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-18.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Zaterdag
09.00-11.00 uur
11.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
Zondag
10.00-12.30 uur

Fitgym dames & heren
Bodygym dames
Turnen jeugd vanaf 7 jaar
Turnen meisjes en dames wedstrijd
Bodygym dames
Turnen wedstrijdgroep meisjes onderbouw
Turnen wedstrijdgroep jongens
Peuter/Kleutergymnastiek vanaf 2½ jaar
Turnen jongens 5-8 jaar
Turnen jongens 9 en ouder
Turnen jongens wedstrijdgroep onderbouw
Bodygym dames
Fitgym heren
Turnen meisjes 5-8 jaar
Turnen meisjes 8-12 jaar
Turnen meisjes vanaf 13 jaar
Turnen wedstrijdgroep
Bodygym dames
Tafeltennis
Turnen wedstrijdgroep meisjes & jongens onderbouw
Turnen wedstrijdgroep meisjes & jongens bovenbouw
Turnen meisjes 4½ - 7 jaar
Turnen meisjes 8 en ouder
Turnen TQ meisjes & jongens

WIJKGEBOUW open van 9.30-12.00 (ochtend) 13.00-17.00 (middag)
Maandag ochtend
Biljarten
middag
Biljarten (competitie)
avond
Hobbyclub jeugd – Biljarten middag
Spellenmiddag/koersbal
Dinsdag
ochtend
Biljarten
middag
Biljarten
avond
Biljarten
Woensdag ochtend
Hobby – Biljarten
middag
Biljarten (competitie)
e
e
avond
Kienen 1 en 3 woensdag vanaf 20.00 uur
Donderdag ochtend
Biljarten
middag
Biljarten - Koersbal
MBvO seniorengymnastiek
Les 9.15-10.00 & 10.15-11.00 uur
Vrijdag
ochtend
Biljarten
middag
Biljarten
avond
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
Zaterdag
avond
1x per maand Rikken vanaf 20.00 uur
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